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Maandinfo mei 2022 

Deze keer een verkorte versie in verband met de vakantie die 22 april begint: 

 

Ik wil alle ouders die de moeite hebben genomen om de kwaliteit vragenlijst  in te vullen bedanken voor hun 

feedback. We krijgen van de ouders een mooi gemiddeld cijfer van 7,9 en van de kinderen uit de groepen 6,7,8 

een 8,6. We zijn er supertrots op dat de kinderen dit cijfer geven, want veiligheid en met plezier naar school 

gaan is de belangrijkste voorwaarde om te kunnen leren. 

Leerkrachten geven de school ook een 8,3, dus dat is ook fijn. De afgelopen 2 jaar was voor iedereen niet 

eenvoudig en we hebben met elkaar het beste ervan gemaakt en elkaar geholpen waar nodig. Fijn om te zien 

dat ook leerkrachten met plezier hun werk doen. 

Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten en die zullen we in een plan van aanpak verwerken en met de MR 

bespreken. 

 

Ouderavond LIM 

De ouderavond over The leader in Me was een groot succes. Een mooie opkomst van ouders en kinderen. Na 

de ouderavond is aan de ouders gevraagd om pluspunten (Tops) mee te geven en 

Delta (Tips). Wat niet helemaal duidelijk was voor ouders dat de Tips en Tops 

gevraagd werden over de ouderavond zelf was en niet over de school in algemeen, 

maar we hebben wel een aantal punten geïnventariseerd. Hieronder een 

samenvatting. 

Delta / Tips:  

Het geluid is was niet goed en is meerdere keren genoemd. ( klopt, de kinderen uit 

groep 8 vonden het best spannend) 

De ICT voorbereiding kon beter. ( klopt, de verbinding met Teams en het geluid was 

niet goed gekoppeld) 

Koffie gemist (klopt, het koffiezetapparaat wat we altijd gebruikten, was stuk gegaan, 

dus moesten we met een klein apparaat koffie zetten.)  

Ouders en kinderen moesten lang zitten ( mee eens) 

Voor de jongste kinderen duurde het te lang ( mee eens) 

Meer informatie over The leader in Me voor de ouders. ( vorig schooljaar heeft elk gezin een ouderbrochure 

gehad, maar voor volgend jaar zullen we hier meer aandacht aangeven) 

In de klassen zelf vertellen i.p.v via het digibord. ( de film was al eerder gemaakt voor de ouderavond in 

Coronatijd en afgelast en daarom wilden we de film alsnog gebruiken, omdat de kinderen er heel hard aan 

gewerkt hadden) 

De begintijd iets later ( we hadden het vooral vroeg gedaan voor de jongste kinderen, maar hier zullen we 

volgende keer beter naar kijken.) 

Plus / Tops: 

Alle kinderen waren betrokken. ( LIM leert kinderen om zelf leiding te nemen) 

Kinderen meer verantwoordelijkheid geven en zelfstandig maken. 

De betrokkenheid van de leerkrachten. ( we zijn zelf ook erg enthousiast over de LIM. We zien dat kinderen de 

gewoonten ook steeds beter toepassen) 

Avond zat goed in elkaar, leuke avond ( dank) 

Inspirerend, enorme betrokkenheid van leerling en ouders ( Wij vonden de opkomst ook superfijn!) 

Waarden en normen worden doorgegeven. ( klopt) 

Veel kleur in de school ( dat maakt onze school juist zo mooi) 

We mochten de school weer in! ( zeker, dit voelde ook heel goed voor ons) 

Goed voorbeeld voor thuis ( we hopen hier volgend jaar meer invulling aan te geven. In de groepen 7 en 8 

worden ook al kindgesprekken gepland die door de kinderen zelf voorbereid worden aan het eind van het 

schooljaar) 

Ik wil iedereen bedanken voor de feedback en aanwezigheid op deze avond. 
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Koningsspelen 

Vandaag waren de koningspelen en wat hebben de kinderen genoten van alle 

spelletjes en de lunch die aangeboden werd. We zullen ook weer wat foto’s sturen via 

Social Schools.  

 

Studiedagen/vakantie 

De maand mei is altijd een versnipperde maand waar 1 week meivakantie valt en ook het hemelvaartweekend. 

26 en 27 mei zijn de kinderen vrij. Het pinksterweekend is op 5 en 6 juni, maar de kinderen zijn dinsdag 7 juni 

ook nog vrij in verband met een studiedag van leerkrachten. 

22 juni is onze evaluatie dag, waarin we het huidige schooljaar evalueren en vooruit kijken naar het nieuwe 

schooljaar. De kinderen zijn dan ook vrij van school. Alles is terug te vinden op de kalender die u heeft gehad 

aan het begin van het schooljaar. 

 

Kamp groep 8 

Groep 8 gaat altijd drie dagen op kamp. Dit jaar gaan de kinderen 30-31 mei en 1 juni op pad. Altijd een leuke 

tijd voor de kinderen. 

 

Schoolreizen 

De schoolreis van de groepen 1 t/m 3 is op donderdag 16 juni en voor de groepen 4 t/m 7 op vrijdag 17 juni. 

Zet u het alvast in uw agenda? 

 

Dan wensen wij iedereen een hele gezellige vakantie met hopelijk mooi weer en tot 9 mei! 

Vriendelijke groeten, 

Ingrid IJsseldijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Schools 

Na de meivakantie gaat er iets veranderen voor de persoonlijke 

berichten en gesprekken in Social Schools. 

Meer info vindt u op https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-

gesprekken-oudersverzorgers 

 

Tip voor traktaties 

 

Popcornbars 

 

Wat heb je nodig: 

  60 g ongezouten popcorn 

  50 g gedroogde dadels 

  50 g gedroogde abrikozen 

 40 g pistachenoten 

 35 g kokosrasp 

 60g kokosolie 

 60 g pindakaas 



 

 

Hoe maak je het: 

  Vermaal de popcorn, dadels, abrikozen, pistachenoten en kokosrasp in een keukenmachine tot kleine 

stukjes 

  Smelt de kokosolie in een pannetje en roer dit samen met de pindakaas door het popcornmengsel. Zorg 

ervoor dat alles goed is gemengd 

 Bekleed een schaal of bakvorm met bakpapier en verdeel het popcornmengsel over de bodem. Druk het 

goed aan en zet het dan een uur in de vriezer om op te stijven 

 Snijd de plak na het opstijven met een scherp mes in repen. 

 Serveer op een mooie schaal 

 
 

 

Jarigen in mei          

 

01 Moneeb  gr 4 

02 Mihran  gr 1/2B 

02 Esmee  gr 6 

06 Emily  gr 1/2A 

06 Tobias            gr 1/2A 

07 Nick  gr 1/2B 

09 Khemlien gr 1/2B 

10 Edgar  gr 7 

16 Meri  gr 1/2A 

16 Noah  gr 4 

17 Jerence  gr 4 

17 Emre  gr 7 

19 Delyshano gr 1/2B 

20 Linna  gr 6 

23 Mirwais  gr 1/2B 

23 Sem  gr 8 

25 Nusaiba  gr 1/2B 

27 Kiara  gr 1/2A 

28 Ties  gr 5 

29 Luca  gr 5 

29 Brett  gr 6 

29 Tess  gr 7 

 

 

Tips 

Activiteiten Alkmaar Sport 

Alkmaar Sport organiseert in de meivakantie diverse activiteiten. Een 

kleutersportdag, sportmiddagen met clinics, meidensportdag en ijsbaan 

activiteiten staan o.a. op het programma. Via de volgende link kun je een 

overzicht bekijken en de kinderen 

aanmelden: https://mailchi.mp/alkmaarsport/meivakantie2022. De activiteiten 

staan ook op www.alkmaaractief.nl / www.alkmaarsport.nl.  

 

 
 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Falkmaarsport%2Fmeivakantie2022&data=05%7C01%7Cdirectiejulesverne%40ronduitonderwijs.nl%7C1e2a8f66501349d74ff408da224556a3%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637859978485524939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yz8bOYbyiFhEW4dW%2FOXUqB%2BjIH5tRMr%2FhCL43rQGIWU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alkmaaractief.nl%2F&data=05%7C01%7Cdirectiejulesverne%40ronduitonderwijs.nl%7C1e2a8f66501349d74ff408da224556a3%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637859978485524939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C%2FHKWI%2FvFDgcIlnMX1KhoNunA%2BZmkG7HmYKGJVHmqj4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alkmaarsport.nl%2F&data=05%7C01%7Cdirectiejulesverne%40ronduitonderwijs.nl%7C1e2a8f66501349d74ff408da224556a3%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637859978485524939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iGrvl6Q67lFBQKdBEZBHuyoDZklydk3RQOnfDiqL8cM%3D&reserved=0


 
Bootcamps voor ouders en kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En naast alle sportieve activiteiten kun je ook meedoen met de nationale bijentelling op 24 april 

https://www.kidsproof.nl/noord-holland/uitagenda/naturalis/nationale-bijentelling/zondag-24-april-2022 

 

Of een dagje naar de boer https://www.dagjebijdeboerdag.nl/ 

 

 

Wandeling van de maand 

 

Heksenwandeling bij Hortus 

Ben je benieuwd welke heksenplanten er in de tuin staan? En wil je weten waar heksen en tovenaars die 
planten vroeger voor gebruikten? 

 
Doe dan mee met de rondleiding op vrijdag 29 april in de middag of de avond. Onze gids Ger Augustus weet 

alles van heksenplanten. Hij neemt je mee door de tuin en laat zien waar de planten staan. Hij vertelt 

spannende verhalen over wat heksen en tovenaars lang geleden met de planten deden. Konden heksen echt 
vliegen of dachten ze dat alleen maar? Na deze middag ben je zelf een expert! De rondleiding is geschikt voor 

kinderen vanaf 8 jaar. Maximaal 12 deelnemers. 
Data: vrijdag 29 april 2022 

Tijd: 15.00 – 16.30 uur en ‘s avonds van 19.00 – 20.30 uur 

Kosten: € 2,50 per kind 
Aanmelden: activiteit@hortusalkmaar.nl 
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